Bestuursvergadering no.l62 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 6 december 2004 bij

Atie Niercp.
Aanwezig: P. Morsch, A. Nierop, Tr.Paarlberg, Jb. Schuyt, C.Otter, J.Prij en J.Rampen.
Afwezig: zonder afbericht Fr.Muller.
Openine:

Voorzitter Morsch opent de vergadering eÍI heet een ieder welkom, in het bijzonder J.Prij,
ons nieuwe bestuurslid.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

\-

Ineekomen stukken en Mededelingen.
- Opzeggingen van: R.de Ridder Heerhugowaard, J.vd.Vecht-Blauboer Leiden en H.SmitProsper uit Oudesluis.
- Nieuwe leden:D.Hulsman, Fam.Hamer, L.Delis-Idema, H.J.Versteeg-Koets uit
- Uitnodiging van Pirola over de presentatie van het boek " F,en Gulden Snede'van Piet
Dekker in de kerkvan Sint Maartensbrug op 18 december.Piet, Kees en Jaap gaan heen.
- Museaat en Hist. Perspectief: afscheidsreceptie Katja Bossaers.
- Museaal en Hist. Perspectief: nieuw postadres.
- T.P.G.PosÍ wijziging algemene voorwaarden postbussen.
- Rijksarchief Noord Holland: R.C. Hol krijgt een functie bij het Nationaal Archief.
- 't Vierkant Cultuurhistorisch tijdschrift.
- Mew. Waltman uit het Hoenderpark heeft de Hist.Ver. Zijpe gewaagd om een artikel in
hun wijkkrant te schrijven. Piet zal dit verzorgen.

Petten.

\-.

Z.H.B.

.
\-'

- De eerste twee nummers voor volgend jaar zijn bijna klaar, deze gaan beide over de
wereldoorlog. Frank wil uit tijd gebrek deze nummers samenvoegen en uitbrengen in
april. De vergaderingaet liever twee aparte nurlmers.
- Er is een verzoek van de Zijperbrandweer gekomen om een afiikel te schrijven van 48
pagina's over hun de geschiedenis. Dit zal in 2006 dan uitkomen in een Z.H.B. met
oplage van 1000 stuks. De extra kosten zal door de brandweer betaald worden.
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Financieel overzi-cht.
Van
oktober

ll
Kas
Bank
Rabo

394,74
1207,31

renterekening

3500,00
202,91
6823.34
12128,30 euro

Leeuwrekening

Postbank
Totaal

Z.H.B.4DAA4is nog niet betaald, 24 leden hebben 2004 nog niet betaald.
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Naj aarsvergaderine nabespreking..
Er waren ongeveer 60 leden en belangstellenden aarrwezig op de najaarsvergadering. De
heer Jan Bremer hield een interessante inleiding over de visserij, al was het af en toe wat
rommelig. Er is goed verkocht in het boekenstalletje en er hebben zich vier nieuwe leden
opgegeven.

Actiepunten:

l. Z.H.B index maken, dit doen Anke en Frank

van Loo.
van
Loo, Rinie van Nes en Annemies Schenk
Atie,
Anke
2. Foto inventarisaties, dit doen
3. Brochure.Piet zal de tekst maken eo infomreren om deze bij De ka ve te laten maken.
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,mevr.Roozing-'Witlok,mevr. van
Bodegraven,fam. Veuger, Jaap Bregman en Jaap de Beurs.
5. De tegelwand van Fred Koning.
6. Ledenwerving op braderieën,enz.
7. Kadidaten voor het bestuur: de heer Tas uit Petten en Dirk Smit uit 'tZand
- Jan Sampimon zal door Piet worden gewaagd om over de Oral History te schrijven.
- De Z.H.B. index maken gaat voorspoedig, er worden wijwilligers gezocht om te helpen
met het doorlezen van de Z.H.B.'s.

Verslag werkqroepen.
De werkgtoep is eenorrdetzoeknaar de histotie van6 rentenietshuizen in Schagetbrug
begonnen.Kees gaat onderzoeken, of er een molenfabriek in Schagerbrug heeft gestaan.
En naar de historie van de Amerikaanse molen in polder I, deze is klaar voor publicatie.
Rondwaag:
- Er wordt een condoleancekaart gestuurd naar Anke en Frank van Loo en een
beterschapkaart naar Joop Seveke.
- Piet zorgl u voor dat alle auteurs van de Z.H.B. \À,/eer een kerstattentie krijgen.
Volgende vergadering
Deze zal op 9 Februari 2004 gehouden worden bij Jan Prij De Kroft 1 Schagerbrug.

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Z,H.B..
5. Financieel overzicht .
6. Bespreking voorjaarsvergadering.
7. Actiepunten.
8. Verslag werkgroepen.

9.

Rondvraag.

10. Sluiting.
Jan Rampen.
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